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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١۶ مارچ ١١
  

 ساکت باشيد، پاکسازی بزرگ مقدم است: مصر
  

 از جانب نيروھای سرکوب ئیرباآنھا قربانيان آدم .  صدھا زن و مرد مصری سر به نيست شده اند٢٠١٣از تابستان 

 شماری از ٢٠١۶ چ مار٨به مناسبت روز زن در . خانواده ھای آنان نمی دانند کجا بوده و آيا ھنوز زنداه اند. می باشند

  :دستجات اقدام مشترکی را تحت عنوان زير به راه انداخته اند

  
  /https://www.facebook.com/events/553472754812492 -کمپاين در فيس بوک» فرزندان ما کجا ھستند«

 فقط برای ٢٠١۵آنھا در پنجم ماه مه . نوباوگان از درون سلول ھای زندان دوميات به بی گناھی خويش شھادت می دھند

ان و برادرانشان که به خاطر داشتن عقايد سياسی در شديدترين شرايط زندان اين دست به تظاھرات زده بودند تا پدر

 پر جمعيت متھم به اين ئیآنان امروز پس از تحمل ضربات وحشيانه در زندانھا. تحت شکنجه قرار دارند، آزاد گردند

  .ليس را با استفاده از سالح گرم کشته اندوھستند که نفرات پ

 مأموران زندان قصد دارند رنج آنان و مادرانشان ئیگو. تاريخ دادگاھشان به عقب می افتداز زمان دستگيری آنھا دائم 

  .دست آنھاست طوالنی تر کننده را که انجام مالقاتشان ب

دنبالش رئيس جمھور مرسی برکنار شد ديگر به ه  ب٢٠١٣ پس از حمام خونی که در تابستان سيسی کراتیاما در کشور 

حقوق بشر را به کناری نھاده اند و ھر گونه اعتراضی را حتا اگر بر . يز اھميتی داده نمی شودحفظ ظاھر دموکراتيک ن

  .روی فيس بوک ھم باشد به سکوت وادار می کنند
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 ٢٠١٣ت گس ماه ا١۴جمع کردن بست نشين ھا از ميدان ھای ربيعه االدويه و النھضت در قاھره در : به خاطر بياوريم

 زندانی سياسی ۴٠٠.٠٠٠از آن زمان .  تن از تظاھر کنندگان گشت١۵٠٠جب کشته شدن و روزھای پس از آن که مو

دستگيری ھا ادامه داشته، . که دادگاه ھنوز برای اکثر آنان حکمی صادر نکرده است در زندان ھا می پوسند، در حالی

  .ده اندپزشکان، روزنامه نگاران، کنشگران، اعضای سنديکاھا و حتی کودکان را نيز دستگير کر

 از منزلشان ربوده و به يکی از زندان ھای مخفی جنوری ١٢ را در تل اسر محمد ظاھرالدينهنام ه  ساله ای ب١۵جوان 

 با خانواده اش در اسربه ھنگام اولين ديداری که .  در ھمان زندان ديده شده استبروریسپس وی در اواسط ف. بردند

  .جه شده است داشت به آنھا گفت که بارھا شکنبروری ف٢٣

 کسانی که تحت اينچنين شرايطی دستگير گشته اند می گويند که طی زمان سر به نيست بودنشان در ساختمان ھای ۀھم

  .اکثر آنھا را تحت عناوين جعلی به دادگاه کيفری می کشانند. ليس شکنجه شده اندوپ

سوی البھری در حال بازگشت از محل کار ه  ب ایل پليس در جادهو در محل کنتر٢٠١۶ بروری ف۵ ابوعبيده االموری

يوم صبا ۀ  گرفته شده و در روزنامبروری ٢٨تصوير اين مھندس جوان کشاورزی در . به خانه ربوده شد

)youm7.com (را اسالم ابراھيم التوھانی. وی در ميان گروھی از متھمين تروريسم ديده می شود. انتشار يافته است 

 ۀھم: اين صحنه سازی آشکاری است. او را در محل کارش در کفر شيخ دستگير نمودند. نيز بدين گروه نسبت می دھند

  .ليس ربوده شده و تحت شکنجه قرار گرفته اندواشخاصی که در يک تصوير ديده می شوند توسط پ

  . از آنھا خبری ندارند اسالم وابوعبيده ۀتا امروز نيز خانواد

 افرادی ۀماشين فشار بر سرعت خويش افزوده است و بدون تفاوت ھم. ی کنند نمءآنھا ھيچ بخشی ار اجتماع را استثنا

: خالصه. را که بر روی ليستی با معيارھای کشدار قرار دارند يا جوانانی را در خيابان ھا ربوده و دستگير می کنند

 بدين سو عبدالناصرليسی در عذاب است و تاريک ترين ايام سرکوب از زمان و دو سال پيش از ترور پزمصر اۀ جامع

  .را با ياد می آورد

جمعی که پس از اصابت به اخوان المسلمين، بدون تفاوت بر تمامی اپوزيسيون واقعی يا فرضی ه اين کيفری است دست

 بين المل نيز با سکوتی گوش کر کن به بحران ۀجامع. گسترش يافته است و پايانی نيز بر آن به نظر نمی رسد

  . حامی وضع حاضر استًسترش خالفت اسالمی تا کشورھای مغرب سرگرم بوده، عمالپناھجويان سوری يا گ

  
  دوشيزگان داميته  

https://web.facebook.com/FreedomForGirlsDomiat/?fref=ts  
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آنان را .  دستگير گشتند،می کردند) داميته( به خاطر تظاھرات آرامی که در دوميان ٢٠١۵ ماه مه ۵ زن جوان در ١٣

که فقط خواھان آزاد شدن اقوامشان بودند به سختی کتک زدند و به مقابل قاضی کشانده به گونه ای جعلی به مسبب 

ادر شده باشد پشت ميله ھای که حکمی برايشان ص  تن آنھا ھنوز بدون آن١٠. ليس بودن متھم نمودندومرگ نفرات پ

 موکول گشته، تحت شرايطی اپريل ٢۴تاريخ دادگاه مجدد آنھا به . زندان بوده، دادگاھشان مجددا به تعويق افتاده است

  . اسف بار با زندانيان جنايتکار ھمبند ھستند

  :نام آنھا

   اسراء فرحات– ١

   أيه عمر– ٢

   حبيبه شنا– ٣

   خلود الفالحی– ۴

  طر روضه خا– ۵

   ساره حمدی– ۶

   ساره رمضان– ٧

   فاطمه ترک– ٨

   مريم ترک– ٩

   فاطمه عياد– ١٠

  
  آمار خسارت زنان

  ٢٠١۶ چ مار٨ –برگرفته از تالکسکاال 
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